Додаток 5
до Авіаційних правил України
«Інструкція

з

організації

та

здійснення контролю на безпеку в
аеропортах України»
(пункт 1 розділу IX)

Перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення
повітряним транспортом
1. Пасажири та ручна поклажа
Пасажирам не дозволяється в ручній поклажі та особистих речах з
міркувань безпеки проносити в зони обмеженого доступу та на борт
повітряного судна наступні предмети:
- пістолети, вогнепальна зброя та інші пристрої, що вистрілюють
кульовий заряд – пристрої, які можуть бути використані для заподіяння
серйозних ушкоджень шляхом пострілу кулі, в тому числі:
усі види вогнепальної зброї, включаючи пістолети, револьвери,
гвинтівки і рушниці;
іграшкові пістолети, муляжі та імітації стрілецької зброї, які можна
прийняти за справжню зброю;
складові частини стрілецької зброї, за винятком телескопічних
прицілів;
пневматичні рушниці стислого повітря та балончики вуглекислого
газу, включаючи пістолети, рушниці для стрільби кульками,
гвинтівки і пістолети для стрільби кульками;
сигнальні ракетниці і стартові пістолети;
луки, арбалети і стріли;
гарпунні рушниці та рушниці для підводного полювання;
рогатки і пращі;
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- пристрої шокової дії – а саме:
знаряддя для шокового ураження, такі як: пістолети і палиці;
пристрої шокової дії на тварин і пристрої умертвіння тварин;
хімічні речовини, гази і спреї, що виводять з ладу і паралізують,
такі як: газ Мейс, перцевий спрей, кислотні спреї, спреї, що
відлякують тварин, і сльозогінний газ;
загостренні предмети чи предмети з гострим наконечником, а саме:
предмети, призначені для рубання, такі як сокири, різаки і тесаки;
льодові сокирки і льодоруби;
леза для гоління
ножі для різання картону
ножі з довжиною леза більше 6 см;
ножиці з лезами завдовжки більше 6 см, якщо міряти від центру
шарніра;
знаряддя для бойових мистецтв із загостреними кінцями або
загостреними крайками;
мечі і шаблі;
робочі інструменти, а саме:
інструменти монтування;
дрилі і свердла, включаючи акумуляторні портативні електричні
дрилі;
інструменти з лезами або стержнями завдовжки більше 6 см, які
можна використати в якості зброї, наприклад, викрутки і стамески;
пили, включаючи акумуляторні портативні електричні пили;
паяльні лампи;
«пістолети» для кріплення і забивання цвяхів;
затуплені інструменти, а саме:
бейсбольні біти і біти для гри в софтбол;
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ключки та кийки, а саме різні види поліцейських палиць, такі як
тверді, гнучкі і палиці з ліхтарем;
знаряддя для бойових мистецтв;
вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої, а саме:
боєприпаси;
капсули-детонатори;
детонатори і запали;
копії або імітації вибухових пристроїв;
міни, гранати та інші вибухові пристрої військового призначення;
піротехніка, включаючи піротехнічні вироби для феєрверків;
димові шашки або патрони;
динаміт, порох і пластичні вибухові речовини та ін.
2. Пасажири та зареєстрований багаж
Пасажирам не дозволяється перевозити в зареєстрованому багажі
наступні предмети:
- вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої, а саме:
боєприпаси;
капсули-детонатори;
детонатори і запали;
міни, гранати та інші вибухові пристрої військового призначення;
піротехніка, включаючи піротехнічні вироби для феєрверків;
димові шашки або патрони;
динаміт, порох і пластичні вибухові речовини та ін.
3. Інші особи окрім пасажирів
Іншим особам, які не є пасажирами забороняється вносити до зони
обмеженого доступу:
-

пістолети, вогнепальну зброю та інші пристрої, в тому числі:
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усі види вогнепальної зброї, включаючи пістолети, револьвери,
гвинтівки і рушниці;
іграшкові пістолети, муляжі та імітації стрілецької зброї, які можна
прийняти за справжню зброю;
складові частини стрілецької зброї, за винятком телескопічних
прицілів;
пневматичні рушниці стислого повітря та балончики вуглекислого
газу, включаючи пістолети, рушниці для стрільби кульками,
гвинтівки і пістолети для стрільби кульками;
сигнальні ракетниці і стартові пістолети;
луки, арбалети і стріли;
гарпунні рушниці та рушниці для підводного полювання;
рогатки і пращі;
- пристрої шокової дії, а саме:
знаряддя для шокового ураження, такі як: пістолети і палиці;
пристрої шокової дії на тварин і пристрої умертвіння тварин;
хімічні речовини, гази і спреї, що виводять з ладу і паралізують,
такі як: газ Мейс, перцевий спрей, кислотні спреї, спреї, що
відлякують тварин, і сльозогінний газ;
- вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої, а саме:
боєприпаси;
капсули-детонатори;
детонатори і запали;
муляж або імітація вибухових пристроїв;
міни, гранати та інші вибухові пристрої військового призначення;
піротехніка, включаючи піротехнічні вироби для феєрверків;
димові шашки або патрони;
динаміт, порох і пластичні вибухові речовини;
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- будь-які інші предмети, які можуть бути використані для спричинення
серйозних травм і які зазвичай не використовуються в зонах обмеженого
доступу, наприклад, знаряддя для бойових мистецтв, мечі, шаблі та ін.

4. Заборонені предмети та речовини у вантажних відправленнях
У вантажних та поштових відправленнях забороняється перевозити
змонтовані вибухові та запалювальні пристрої, які не перевозяться
відповідно до існуючих правил безпеки.
5. Рідини аерозолі та гелі
До рідин, аерозолів та гелів (далі РАГ) відносять пасти, лосьйони,
рідкі/тверді суміші та вміст герметизованих посудин, а саме зубну пасту,
гель для волосся, напої, супи, сиропи, парфуми, піни для гоління та інші
предмети подібної консистенції.
РАГ перевозяться пасажирами в салоні повітряного судна у STEB, який
під час польоту повинен знаходитися в середині закритої ручної поклажі.
Загальна кількість ємностей з РАГ на одного пасажира не повинна
перевищувати 1000 мілілітрів/1000 грамів. Кожна одиниця РАГ не повинна
перевищувати 100 мілілітрів/100 грамів. Кількість одиниць РАГ на одного
пасажира не повинна перевищувати 10 (десяти) одиниць.
Кількість ліків, що перевозиться пасажиром визначається медичною
довідкою від лікаря та у розрахунку їх прийому на час подорожі.

6. Небезпечні вантажі
При

визначенні

допуску

до

перевезення

в

ручні

поклажі

та

зареєстрованому багажі пасажирів, а також вантажних та поштових
відправленнях слід дотримуватись стандартів та рекомендованої практики
Додатку 18 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та
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Документу 9284 ІСАО «Технічні інструкції з безпечного перевезення
небезпечних вантажів повітряним транспортом».

